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Међународне актуелности

ЗАВРШЕНА ПРВА ГОДИНА ПРОЈЕКТА STAFFER

У новембру је обележена прва година откако су започете активности везане за пројекат
STAFFER, у коме „Инфарструктура железнице Србије“ а.д. има активно учешће. Сам пројекат
је издељен на девет радних пакета, при чему су само одређени имали своје активности
током прве године трајања пројекта. Један од посебно важних радних пакета за ИЖС, који је
започет у првој години пројекта, јесте Радни пакет 2 чији је циљ утврђивање потреба у
погледу вештина и компетенција запослених са становишта управљача инфраструктуре и
железничких превозника. У оквиру овог пакета ИЖС је била у могућности да изнесе своје
потребе, при чему ће у наредним радним пакетима бити дефинисано на који начин ће се
стећи додатне вештине запослених.
У складу са тим, предлажу се обуке у различитим формама (онлајн и уживо), затим развој
посебних наставних планова на факултетима, као и развој програма мобилности запослених
у друге железничке компаније.
Подсећања ради, „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је по први пут учесник пројекта
који се финансира из програма „Erasmus +“. У пројекту „STAFFER“ учествује преко 30
партнера, међу којима су железнички оператери, управљачи инфраструктуре, представници
железничке индустрије и едукативних институција, међу којима је и Саобраћајни факултет
из Београда. Пројекат ће трајати наредне четири године, при чему је координатор истог
Универзитет у Ђенови. Вредност пројекта је приближно 4 милиона евра. Недавно је
објављена и званична веб страница, где се путем следећег линка могу пронаћи детаљније
информације о овом пројекту https://www.railstaffer.eu/ .
Извор: Центар за међународне послове ИЖС
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САВЕТ ЕУ ОДОБРИО ОСНИВАЊЕ EUROPE’S RAIL НАСЛЕДНИКА SHIFT2RAIL

Carlo Borghini, CEO S2R i Еurope̕s Rail

Савет Европске уније дао је зелено светло за Europe’s Rail, наследника заједничког
предузећа Shift2Rail (S2R), уз одобрење кроз Јединствени основни акт, 19. новембра.
Оснивање Europe’s Rail (“Европска железница”) одобрено је скупа са девет других
заједничких предузећа кроз које ће ЕУ остварити партнерство са индустријом и државама
чланицама, како би се Европи пружила иновативна решења за глобалне здравствене,
технолошке и климатске изазове. ЕУ ће обезбедити скоро 10 милијарди евра финансирања
из програма Хоризонт Европа, а партнери ће улагањима обезбедити барем исто толико.
Надовезујући се на посао који је још 2014. године започео и обавио S2R, Европска
железница ће убрзати развој и примену иновативних технологија, посебно дигиталних и
аутоматизованих, како би се постигла радикална трансформација железничког система и
испунили циљеви Европског зеленог договора. Такође, побољшањем конкурентности,
подржаће европско технолошко лидерство у железници.
Јединствени основни акт о Европској железници требало би да буде објављен у Уредби у
Службеном листу ЕУ, крајем новембра 2021. године, што ће омогућити партнерству да уђу у
фазу успостављања и имплементације, која ће укључивати запошљавање особља,
именовање саветодавних тела и припрему програма рада. Када се партнерство успостави,
биће расписани и нови позиви за подношење предлога за одабир и финансирање
истраживачких и иновационих пројеката у складу са њиховим циљевима.

Извор: International Railway Journal
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НЕМАЧКЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ (DB) ГРАДЕ САВРЕМЕНИ МОСТ ПРЕКО РЕКЕ ОДРЕ

Камен темељац за нови железнички мост преко реке Одре, на Немачко – пољској граници,
постављен је 16. новембра 2021. године, у присуству високих државних и железничких
званичника обе земље. Савезна влада Немачке је уложила око 65 милиона евра у овај
пројекат.
Нови железнички мост је јединствени пројекат те врсте у свету. Мост дужине 260m чине
мрежа жица које носе лук и тзв. вешалице, који су направљени од карбонских влакана која
представљају револуцију у грађевинарству. Материјал је знатно флексибилнији и јачи од
челика, а ова иновативна технологија нуди „витку“ опцију, односно ултратанку структуру
која штеди материјал и еколошки је прихватљива.
Наглашено је да je овај мост „симбол уједињења Европе“ и да његова изградња започиње у
духу Европске године железнице. Очекује се да ће мост бити пуштен у саобраћај већ крајем
2022. године, када ће путници поново путовати возом RB26, на релацији Берлин - Костшин на
Одри (Пољска). Возови ће преко новог моста саобраћати брзином од 120 km/h.
Стари вијадукт, који је изграђен 1867. године и више пута обнављан након што је оштећен у
два светска рата, срушен је у јесен 2021. године.
Извор: RailTarget, Bridgeweb, dezeen.com
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ALSTOM И HYNAMICS (ЕDF) ПОТПИСАЛИ СПОРАЗУМ О ПАРТНЕРСТВУ ЗА
ОПТИМИЗАЦИЈУ ПУЊЕЊА ХИДРОГЕНСКИХ ВОЗОВА

Alstom и Hynamics, подружница EDF Group за водоник, су 21. новембра потписали уговор о
партнерству за оптимизацију допуњавања путничких возова водоником. Ова сарадња ће
убрзати развој возова на водоник и смањити време потребно за њихово пуњење горивом.
Alstom и Hynamics већ раде на заједничком моделовању, прорачунима и симулацији.
Тестирање, које започиње 2022. године у Француској и у коме ће се симулирати циклуси
пуњења у стварном капацитету, треба да процени понашање опреме при оптималним
условима посматрања.
Коначно, циљ је да се дефинише међународни стандард за пуњење горивом који ће
омогућити да се ограничи имобилизација возова на водоник током точења горива, што је
велики проблем и за железничке компаније и за путнике, уз поштовање прописа и
безбедносних правила која су на снази.
„Ово партнерство ће нам омогућити да оптимизујемо инфраструктуру за дистрибуцију
водоника и возна средства стављена на располагање оператерима. Ово је пројекат који
пружа многе могућности за декарбонизацију транспорта и развој одрживе мобилности“,
истичу две групе.
Извор: RailTarget
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ПОТПИСАН СПОРАЗУМ ЗА САЈБЕР БЕЗБЕДНОСТ СИМЕНСОВИХ ВОЗНИХ
СРЕДСТАВА

Siemens Mobility и RazorSecure су потписали споразум о сарадњи, како би оператерима
железничких возних средстава широм света обезбедили побољшана решења за надзор
сајбер безбедности на железничкој мрежи. Две компаније ће удружити своје знање, како би
сложене транспортне системе учиниле безбеднијима и поузданијима.
RazorSecure нуди производе и услуге за побољшање сајбер безбедности железнице, тако што
штити мреже и надгледа кључне системе. Ово се постиже кроз флексибилан приступ сајбер
безбедности, посебно дизајниран за возна средства, сигнализацију и инфраструктурне
системе. Siemens Mobility је посвећен гарантовању доступности железничких система и
средстава, уз помоћ својих паметних дигиталних решења за управљање имовином клијената
(нпр. Railigent), који омогућава клијентима да разумеју своје железничке податке, генеришу
вредне информације и добију више од својих система.
Као део „Алијансе за доступност“, Siemens Mobility тренутно ради са 22 партнера на
глобалном нивоу.
Извор: RailwayPro
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АУСТРИЈА ОДОБРИЛА СРЕДСТВА У ИЗНОСУ ОД 18.2 МИЛИЈАРДE ЕВРА ЗА
ЖЕЛЕЗНИЧКУ ИНФРАСТРУКТУРУ

Савет министара је одобрио Аустријским железницама (OBB) оквирни план за улагање у
проширење, реконструкцију и одржавање аустријске железничке мреже, за период од 2022 –
2027. године, у износу од 18,2 милијарде евра.
У наредних шест година, годишње ће се улагати по 3 милијарде евра за проширење и
модернизацију инфраструктуре која ће обезбедити висококвалитетну услугу превоза
путника и робе, истовремено пружајући значајан допринос заштити климе и одрживом
привредном развоју.
Поред модернизације главних праваца, планирана је реконструкција и електрификација
регионалних железница, чиме прелазак на железнички вид саобраћаја у руралним
подручјима Аустрије добија на значају. План такође укључује повећање капацитета
железничког робног превоза саобраћањем дужих и тежих возова, за које OBB каже да ће
бити економичнији, а самим тим обезбедити праведнију конкуренцију железнице и
друмског саобраћаја.

Извор: RailwayPro

8|

Билтен Центра за међународне послове ИЖС

EBRD ОДОБРИЛА КРЕДИТ ТУРСКОЈ ЗА ДЕОНИЦУ НА ЛИНИЈИ ОД ИСТАНБУЛА ДО
БУГАРСКЕ ГРАНИЦЕ

Европска банка за обнову и развој (EBRD) доделила је турској влади кредит од 150 милиона
евра за изградњу деонице Ispartakule – Cerkezkoy, дужине 67 километара, на линији
Halkali – Kapikule, од Истанбула до бугарске границе.
Азијска инфраструктурна инвестициона банка (AIIB), са седиштем у Кини, разматра
паралелно финансирање изградње деонице, док ће влада Турске обезбедити преостала
средства потребна за пројекат вредан 640 милиона евра.
Деоница је део електрифициране пруге Halkali – Kapikule, чију изградњу суфинансира
Европска унија кроз грант од 275 милиона евра из фондова Инструмента за претприступну
помоћ (IPA) и део је Трансевропскe транспортнe мрежe (ТЕN-Т). Mаксимална брзина возова
ће износити 200 km/h, док ће пруга бити опремљена ETCS системом, ниво 1.
Кредит за изградњу пруге Ispartakule – Cerkezkoy резултат је вишегодишње сарадње EBRD-а
и турских власти на правним и регулаторним реформама, које имају за циљ побољшање
комерцијализације железничког сектора и пружање могућности за веће учешће приватног
сектора.

Извор: International Railway Journal
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„КЛИМАТСКИ ВОЗ“ ЗА COP26 СЕ ЗАУСТАВИО У БРИСЕЛУ ЗБОГ ДОГАЂАЈА НА
ВИСОКОМ НИВОУ

Током одржавања Конференције УН о климатским променама (COP26) представљен је и
посебан „климатски воз“ у циљу промовисања железнице као еколошки најповољнијег вида
саобраћаја. Овај воз је напустио Амстердам 30. октобра и зауставио се у Бриселу, где су
Eurostar и SNCB организовали догађај на високом нивоу уз подршку Prorail, NS, SNCF, Infrabel,
EIM, UIC, Getlink, HS1, Youth for Sustainable Travel и CER.
Том приликом, партнери су потписали документ под називом “Порука Глазгову”, чиме су се
обавезали да ће пружити подршку у циљу препорода и веће атрактивности железнице. У ту
сврху, предложено је укидање свакодневних летова између оближњих градова, при чему су
се као пример за то навели летови између Брисела и Амстердама. Такође, званичници су
истакли да ће железнице бити више посвећене постизању нето нулте емисије гасова у
оквиру железничке мреже, до 2050. године.
Концепт „климатског воза“ покренули су непрофитна организација Омладина за одрживи
развој и холандски управљач инфраструктуре железнице ProRail, у сарадњи са
превозницима Eurostar, NS и Avanti West Coast. Финансијску подршку пружили су сви
управљачи инфраструктуре на рути од Амстердама до Глазгова (Infrabel, SNCF Reseau, Getlink,
HS1), као и SNCB и EWS Schonau. CER, EIM и UIC су подржали иницијативу у оквиру Европске
године железнице.

Извор: CER monitor
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УЧЕШЋЕ ИЖС ПРЕДСТАВНИКА НА МЕЂУНАРОДНИМ САСТАНЦИМА
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. (ИЖС) је, као активни члан међународних

железничких организација: Међународне железничке уније (UIC), Заједнице
европских железница и инфраструктурних компанија (CER), Железничке мреже
Европе (RNE) и Међународне организације за железничку безбедност (COLPOFER),
наставила са учешћем на састанцима ових организација. Због пандемије корона
вируса, међународне активности и састанци су одржавани онлајн.

CER Радна група
за људске
ресурсе
Састанак CER Радне групе за људске ресурсе одржан је 4 новембра 2021. године, на коме су
учествовали представници ИЖС надлежни за људске ресурсе и међународне послове.
Фокус састанака био је усмерен на усвајање Споразума CER и ETF у области родне
равноправности. Реч је о документу у коме се налазе конкретне препоруке и мере за
унапређење ове области, који ће бити обавезујућег карактера у погледу примене на
интерном нивоу железничких компанија. Такође, тема састанака били су и пројекти у
сегменту развоја људских ресурса, попут пројекта STAFFER и EDA, који се односи на
унапређење сегемента запошљавања у железничком сектору. Уједно, на састанаку је било
речи о правним нормама попут Директиве о машиновођама и норме о транспарентности
плата на железници.

STAFFER

Током новембра одржана су 4 састанка у вези пројекта STAFFER, и то према следећем
распореду:
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9. новембра – састанак за Радни пакет 2, који се односи на утврђивање потреба у
погледу вештина и компетенција са становишта управљача инфраструктуре и
железничких оператера,
19. новембар –први годишњи састанак пројекта,
22. новембар- састанак за Радни задатак 4, који се односи на развој програма
мобилности и обучавања,
26. новембара-први састанак Управног одбора.
Билтен Центра за међународне послове ИЖС

На састанку везаном за Радни задатак 2 било је највише речи о свим инфомацијама које су
добијене од стране партнера овог пројекта, а тичу се потреба компанија у погледу вештина
запослених на железници. Све активности везане за овај радни пакет су завршене током прве
године пројекта, при чему ће резултате истог искористити лидери радног задатка 4, чији је
циљ постављање листе најрелевантнијих, са становишта прекограничног саобраћаја и
потреба партнера пројекта. Када је реч о првом годишњем састанку, овај вид састанка ће се
одржавати сваке године са циљем информисања претставника Европске уније о оставреним
активностима пројекта у претходном периоду. Уједно, Управни одбор је био посвећен
питањима попут измене статуса појединих партнера STAFFER-а, као и финансијским
извештајима које су партнери доставили за досадањши учинак.

~ ~
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Календар састанака

Датум
1. децембар

Место
онлајн

Назив
CER Радна група
асистената
COLPOFER Радна група за
борбу против тероризма и
екстремиста
CER Интересна група за
инфраструктуру (IIG)
UIC Радна група за правна
питања

2-3. децембар

Лисабон/онлајн

5-6. децембар

Брисел

6. децембар

онлајн

7. децембар

онлајн

Пројекат STAFFER

7. децембар

Беч

Генерална скупштина RNE

9. децембар

онлајн

Пројекат STAFFER

10. децембар

Париз

99. UIC Генерална
скупштина

16. децембар

онлајн

Пројекат STAFFER
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ПРАВНЕ НОРМЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ, ЊИХОВЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ПРАВНА СНАГА

Норме Европске уније деле се на две категорије: примарно и
секундарно законодавство.
Под примарним законодавством сматрају се оснивачки уговори ЕУ који
представљају хијерархијски највиши извор права. Овим уговорима се врши
расподела надлежности између Европске уније и држава чланица и описују
активности европских институција.
Секундарно законодавство укључује уредбе, директиве, одлуке, препоруке и
мишљења. То су норме ЕУ које имају различиту правну обавезност и
карактеристике према следећем:

Уредбе имају општу примену и у потпуности су обавезујуће за
институције ЕУ и земље чланице, од дана када ступе на снагу.
Директива је законодавни акт са општом применом у свим државама
чланицама. Она је обвезујућа за државе чланице на које се односи, у
погледу резултата које је потребно постићи, али им и оставља слободу
избора начина постизања истог. Директива мора бити пренесена у
национално законодавство, уз усвајање посебног акта о преносу. Ако
држава чланица не пренесе директиву, Европска комисија може
покренути поступак због кршења права и покренути поступак против
државе чланице пред Европским судом правде.
Одлуке су у потпуности обвезујући правни акт који може имати општу
примену, али се најчешће ови акти односе на одређене чланице, правно
или физичко лице. Као такве, одлуке уређују конкретне ситуације
повезане са тим државама чланицама, или лицима.
Препоруке и мишљења представљају више смернице него правне акте,
будући да имају необавезујући карактер. Најчешће се усвајају око тема
где не постоји шира сагласност.
Поред горенаведених норми, Уговором из Лисабона, ЕУ је увела две нове
форме норми. Најпре је увела такозване делегиране акте, које усваја
Европска комисија, како би допунила одређене детаље или аспекте
уредбе или директиве. Уједно, усвојена су и спроведбена акта, како би
се поједноставила примена одређене норме на националном нивоу.

Извор: „Регулаторни систем железничког транспорта“, Б. Бошковић
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